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Tökéletes eredmény minden mozdulattal
Akár 20%-kal több szőrt* vág le egy végighúzással

A Shaver 9000 az eddigi legfejlettebb borotvánk. Az egyedülálló kontúrkövető

technológia az arca minden kontúrját kivételesen szorosan követi, a V-Track

rendszer pedig a legideálisabb vágási pozícióba igazítja a szőrszálakat a

legsimább borotválási eredmény érdekében.

Tökéletességre tervezve
A körkések tökéletesen irányítják a szőrszálakat az alapos borotválkozáshoz megfelelő

pozícióba

A borotvafejek 8 különböző irányba mozognak a kiváló eredmény érdekében

Kényelmes borotválkozás
Kényelmes száraz vagy frissítő nedves borotválkozás az Aquatec segítségével

Egyszerűen használható
Az intuitív ikonokkal egyszerűen használhatók a funkciók

50 perc vezeték nélküli borotválkozás egy óra töltés után

Leöblítheti a borotvát a csap alatt

2 év garanciával

Hozza ki a legtöbbet borotvájából
Rápattintható formázó a bajusz és a pajesz tökéletes formázásához
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Fénypontok
V-Track precíziós pengerendszer

Legyen tökéletesen alapos borotválkozásban

része. A V-Track precíziós körkések óvatosan

minden szőrszálat a legideálisabb vágási

pozícióba igazítanak, még a lesimuló és

különböző hosszúságú szőrszálakat is. 30%-kal

simább borotválás, kevesebb mozdulattal, a

bőr kímélése mellett.

8 irányba mozgó, ContourDetect körkések

Kövesse az arc és a nyak körvonalait a 8

irányba mozgó, ContourDetect körkésekkel.

Minden menetben 20%-kal több szőrszálat vág

le. Az eredmény kivételesen alapos, sima

borotválkozás.

Aquatec Wet & Dry

Döntse el, hogyan szeretne borotválkozni. Az

AquaTec nedves és száraz bevonattal

választhatja a gyors, mégis kényelmes száraz

borotválkozást, de nedvesen is – gél vagy hab

segítségével – akár a zuhany alatt is

borotválkozhat.

SmartClick precíziós vágókészülék

Pattintsa fel bőrbarát precíziós formázónkat

külseje tökéletessé tételéhez. Ideális a bajusz

és a barkó gondozására.

3 szintes LED-kijelző

Az intuitív kijelzőn fontos információk láthatók,

így a lehető legjobb teljesítményt hozhatja ki a

borotvából: - 3-szintes akkumulátor- és

utazózárjelzők - Tisztításra emlékeztető jelzés

- Akkumulátor lemerülését jelző fény -

Borotvafej-cserére emlékeztető jelzés

50 perc vezeték nélküli borotválkozás

A korszerű töltési rendszer két kényelmes

opciót kínál: 50 perc használat egy óra töltést

követően, vagy egy gyors töltés egy teljes

borotválkozáshoz. Az összes 9000-es sorozatú

borotva hatékony, energiatakarékos, hosszú

élettartamú lítium-ion akkumulátorral

rendelkezik. A készülékeket vezeték nélküli

használathoz tervezték, a vízzel való – akár a

zuhany alatt történő – biztonságos

borotválkozás érdekében.

Teljesen lemosható borotva

Csak nyissa fel a borotvafejet, hogy alaposan

el tudja mosni a csap alatt.

Tartós használatra tervezve

Ezért a Philips borotváért 2 éves garanciát

vállalunk. A 9000-es sorozatú borotváinkat

kiemelkedő teljesítményre és tartósságra

terveztük, hogy folyamatosan biztosítsa a

kivételesen alapos borotválkozást.
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Philips Green embléma
A Philips zöld termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips zöld fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.
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Műszaki adatok
Borotválási teljesítmény
Borotválkozási rendszer: V-Track precíziós

pengerendszer, Super Lift&Cut Action

Kontúrkövetés: 8 irányba mozgó,

ContourDetect körkések

SkinComfort: Aquatec nedves és száraz

használathoz

Tartozékok
SmartClick: Precíziós formázó

Védőtok: Utazótáska

Egyszerű használat
Kijelző: 3 szintes akkumulátor-jelző, Tisztításra

emlékeztető jelzés, Akkumulátor lemerülését

jelző fény, Körkéscserére emlékeztető jelzés,

Utazózárjelző

Tisztítás: Teljesen lemosható

Kialakítás
Szín: Fekete szatén

Markolat: Ergonomikus fogás és markolat

Tápellátás
Akkumulátor típusa: Lítium-ion

Működési idő: 50 perc / 17 borotválkozás

Töltés: Teljes feltöltés 1 óra alatt, Gyorstöltés

egy borotválkozáshoz

Automatikus feszültségválasztás: 100–240 V

Maximális energiafelhasználás: 9 W

Készenléti mód: 0,1 W

Szerviz
2 év garancia

Cserélhető fej: Cserélje 2 évenként SH90

tartozékkal

Szoftver
Szoftverfrissítés: A Philips a vásárlás

dátumától számított 2 évig kínál

szoftverfrissítéseket

* Akár 20%-kal több szőrt vág le a SensoTouchhoz képest
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